PROTESTANTSE KERK
CASTRICUM
Maranathakerk
Zondag 30 december 2018
Aanvang: 10.00 uur
Afscheid van de Maranathakerk

Protestantse Kerk Castricum
Maranathakerk

Orgelspel
Mededelingen

Op de drempel
Gemeente gaat staan.
Aanvangslied: Lied 280 : 1, 2 en 3.
Couplet 1 aangepaste tekst:
Gods Geest die voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschied.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
Bemoediging
v.
Onze hulp is in de naam van de Heer
g.
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Groet
Drempelgebed
v.:
Laten wij bidden...
... zo bidden wij in Jezus naam.
g.:
AMEN.
Gemeente gaat zitten.
De Psalm van de zondag: Lied 84 : 1, 3 en 4.
Kyriegebed.
v.:
... zo biddend wij zingend:
g.:
Lied 301g: Kyrie eleison
Glorialied: Lied 146c : 1 en 7.
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Woord
De Schriften geopend, gelezen, gezongen en verkondigd
v.:
g.:

De Heer zij met u.
OOK MET U ZIJ DE HEER.

Gebed.
Schriftlezing: Exodus 33 : 12 t/m 17
We zingen: Lied 331 (2x gezongen)
Schriftlezing: Lucas 2 : 22 t/m 32
We zingen: de lofzegging: lied 339a:
U komt de lof toe, U het gezang
U alle glorie
o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
Meditatie
Kort muzikaal intermezzo
Aansluitend zingen we ons antwoordlied: Lied 657 : 1, 3 en 4

Antwoord
gebeden en gaven
De gebeden.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader.
Bloemengroet
Inzameling van de gaven voor: 1. Diaconie
2. Kerkelijk beheer
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Afscheid van het kerkgebouw
Inleiding.
v.:

...

LICHT
De voorganger gaat naar de paaskaars en zegt:
v.:

g.:

Laten wij bidden.
O Licht van de verrijzenis
dat alle duisternis verdrijft,
o vuurkolom in onze nacht nu wij hier vandaan gaan
smeken wij U:
ga met uw licht ons voor
op de weg naar Uw koninkrijk
Zo bidden wij:
BLIJF IN ONS MIDDEN, GA MET ONS MEE.

De drager van de paaskaars stel zich op bij de kaars.

BIJBEL
De drager van de kanselbijbel komt naar voren.
v.:

g.:

God die uw Woord doet klinken,
en door uw Geest ons troost
en opwekt tot lofzang en gebed wij smeken U:
blijf met uw Woord nabij
spreek ons aan
en wijs ons de weg.
Zo bidden wij:
BLIJF IN ONS MIDDEN, GA MET ONS MEE.

De voorganger geeft de kanselbijbel in handen van de drager.
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DOOP
De drager van de doopschaal komt naar voren.
v.:

g.:

God die uw Naam wilt verbinden
met de namen van mensenkinderen hier waar mensen de doop hebben ontvangen,
waar mensen hun doop hebben beaamd,
smeken wij U:
geef dat wij van dag tot dag
mogen leven uit de genade van de doop
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Zo bidden wij:
BLIJF IN ONS MIDDEN, GA MET ONS MEE.

De voorganger haalt de doopschaal van het doopvont en overhandigt dat
aan de drager.

AVONDMAAL
Enkele diakenen en een ouderling komen naar voren.
De voorganger staat samen met hen achter de tafel:
v.:

Christus, onze Gastheer
die door de tijden heen
ons aan uw tafel hebt gevoed
met uw eigen leven nu wij afscheid nemen van dit kerkgebouw,
smeken wij U:
blijf ons versterken met uw gaven,
wees onze reisgenoot
op weg naar uw toekomst
Zo bidden wij:
g.:
BLIJF IN ONS MIDDEN, GA MET ONS MEE.
De voorganger geeft aan de diakenen en de ouderling het
avondmaalsgerei en antependium.
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REISRUGZAK
Enkele kinderen uit de gemeente komen naar voren
v.:

g.:

Goede God,
in deze kerk zijn de jaren door
Uw woorden
doorverteld
van ouders aan kinderen
van grootouders aan kleinkinderen
en zij weer aan hun kinderen van generatie op generatie.
Nu wij dit kerkgebouw verlaten bidden wij
dat wij Uw woorden mogen doen en horen
van dag tot dag
Zo bidden wij:
BLIJF IN ONS MIDDEN, GA MET ONS MEE.

De kinderen krijgen elk en reis-rugzakje mee.
Hierin zit een kleine matze, een potje honing en een foto van
de Maranathakerk.

SLEUTEL
De voorzitter van de kerkenraad en de koster komen naar voren met de
sleutel van de Maranathakerk en zegt:
vz.:

De voorzitter van de kerkrentmneesters,
Frans van Meggelen,vraag ik om de sleutel
die ik zojuist uit handen van de koster heb ontvangen
op te nemen
en de deur van deze kerk straks na ons vertrek te sluiten.
Wij bidden God of Hij onze herinnering levend wil houden
aan deze plek waar wij zijn samengekomen
om Zijn aangezicht te zoeken.
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Vervolgens treedt de voorzitter van de kerkrentmeesters naar voren met
de sleutel van de vernieuwde Dorpskerk en zegt:
vz.:

Ik vraag U als voorzitter van de kerkenraad,
Arien Blees,
om de sleutel van de vernieuwde Dorpskerk op te nemen
om de deur van deze kerk daar volgende week zondag voor ons te
openen
zodat wij op weg kunnen naar een nieuwe toekomst.

Wij bidden God of Hij ook onze harten wil openen
om die overtocht te maken.
Nadat de sleutels zijn overhandigd zegt de voorganger:

WOORDEN TER UITLEIDING.
v.:

We laten achter en laten los.
Wij gaan samen op weg, een nieuwe toekomst tegemoet.
Laten wij dan nu gaan, wandelend in de vrede van de Heer.

De zegen.
v.:
g.:

... vrede
AMEN (Lied 431c).

We zingen als slotlied: Lied 414

Orgelspel
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Ieder is van harte welkom in de ontmoetingsruimte van deze Maranathakerk voor ontmoeting, het delen van verhalen, gesprek of om na te praten
over deze dienst.
Dit alles onder het genot van een kopje koffie, thee of glas frisdrank.
De foto-expositie in zaal 2 en zaal 3 met de bijbehorende beeldpresentatie
in de kerkzaal is tijdens het koffiedrinken eveneens geopend.

Aan deze dienst werkten mee:
Voorgangers
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Lector
Organist
en vele anderen.

: Eveline Masetti en Dick van Arkel
: Arien Blees
: Johan Streefland
: Peter de Bie
: Wim Heldoorn

Mededelingen:
Zondag 6 januari: intrededienst in de vernieuwde
Dorpskerk.
Volgende week zondag openen we ons nieuwe en gezamenlijke huis: de
vernieuwde Dorpskerk aan het Kerkpad. In deze eerste dienst in ons
gezamenlijke (kerk)huis zullen de liturgische voorwerpen vanuit deze
Maranathakerk worden binnengedragen.
Tevens zullen er in deze dienst ambtsdragers worden (her)bevestigd en
nemen we afscheid van een drietal ambtsdragers.
Na afloop van deze bijzondere dienst is er ruimschoots de gelegenheid
elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen.
6 januari.
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Vanaf januari 2019 organiseert de Evangeliegemeente Castricum
een nieuwe Alpha cursus.
Welkom
Wil je meer weten over het christelijke geloof? Schrijf je dan in voor
de Alpha cursus.
De cursus is gezellig en laagdrempelig.
Weet je zelf al genoeg, maar ken je iemand die zoekende is, wijs ze
dan op deze cursus!
Hoe werkt het?
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar
op een ontspannen manier te leren kennen. Na de maaltijd luister je
naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen.
Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen.
Alphacursus is gratis.
Er zijn tien Alpha bijeenkomsten en een Alpha weekend. Op elke
bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Onder meer: Is er
meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? De Bijbel lezen:
waarom en hoe? Wie is de heilige Geest? Hoe zit het met de kerk?
We starten op maandag 14 januari.
Meer informatie en inschrijven: info@egcastricum.nl
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Thuis luisteren naar de kerkdienst
Zoals u weet worden onze kerkdiensten live uitgezonden door
RadioCastricum. Helaas gaat dat niet altijd goed.
Het College van Kerkrentmeesters heeft een werkgroepje de opdracht
gegeven om met alternatieven te komen.
In het kerstnummer van Over&Weer zal een enquêteformulier zitten. We
hopen met deze enquête uw ervaringen met RadioCastricum te
achterhalen.
Wilt u daarom deze enquête invullen en aan de leden van de werkgroep
doen toekomen.
Robert Goede, Pieter Masereeuw, Henk Meijer

Informatie over onze gemeente is ook te vinden op onze
website:
www.pkcastricum.nl
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